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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Euroopa Liidu lepingu artikli 11 
kohaselt on Euroopa kodanikualgatus 
liidu kodanikele kõigi liidu 
poliitikavaldkondade üle arvamuste 
vahetuseks pakutavate võimaluste 
lahutamatu osa, üks võimalusi osaleda 
läbipaistvas, avatud ja regulaarses 
dialoogis liidu institutsioonidega ning 
tagada liidu meetmete sidusus ja 
läbipaistvus. Lisaks saavad liidu 
kodanikud Euroopa kodanikualgatusega 
kutsuda komisjoni üles esitama 
seadusandlikku ettepanekut. Euroopa 
kodanikualgatus nõuab liidu 
institutsioonidelt valmidust teha liidu 
kodanikele nende õiguste kasutamine 
võimalikult hästi toimivaks, nõuab aga 
kodanikelt, et nad järgiksid neile liidu 
demokraatias osalemiseks seatud 
põhimõtteid ja reegleid, eelkõige liidu 
demokraatliku toimimise põhimõtteid ja 
reegleid. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa kodanikualgatuse kohta 28. 
oktoobril 2015 vastu võetud 
resolutsioonis25 kutsus Euroopa Parlament 
komisjoni üles läbi vaatama määrust (EL) 
nr 211/2011 ja komisjoni rakendusmäärust 
(EL) nr 1179/2011.

(4) Euroopa kodanikualgatuse kohta 28. 
oktoobril 2015 vastu võetud 
resolutsioonis25 ja seoses seadusandliku 
algatusraporti (2017/2024(INL) 
ettevalmistamisega kutsus Euroopa 
Parlament komisjoni üles põhjalikult läbi 
vaatama ning võimalikult kiiresti muutma 
määrust (EL) nr 211/2011 ja komisjoni 
rakendusmäärust (EL) nr 1179/2011.

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Euroopa kodanikualgatuse 
muutmiseni viivas protsessis on mitu 
organisatsiooni ja liidu organit – eelkõige 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – 
aidanud täita lünki määruses (EL) 
nr 211/20111a, pakkudes Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajatele 
väärtuslikku toetust, platvormi selle 
määruse täiustamise üle peetavaks 
aruteluks, institutsioonilist tuge ja abi 
korraldajate rühmale, kuulamiste 
läbiviimist oma ruumes ning liidusisese 
demokraatliku osaluse edendamist. 
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta 
(ELT L 65, 11.3.2011).
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse eesmärk on teha 
Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja 
toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, 
vähem koormavaks ja paremini 
kasutatavaks, et saavutada Euroopa 
kodanikualgatuse kui liidu tasandil arutelu 
ja kodanikuosaluse edendamise vahendi 
täielik potentsiaal ning tuua liit kodanikele 
lähemale.

(5) Käesoleva määruse eesmärk on teha 
Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja 
toetajate jaoks juurdepääsetavamaks, 
vähem koormavaks ja paremini 
kasutatavaks ning tugevdada 
järelmeetmeid, et saavutada Euroopa 
kodanikualgatuse kui arutelu edendamise 
vahendi täielik potentsiaal ning õhutada 
võimalikult paljusid liidu kodanikke liidu 
otsustusprotsessi mõjutama, tuua liit 
kodanikele lähemale ning sellega 
tugevdada demokraatia põhimõtet ja liidu 
demokraatlikku toimimist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nende eesmärkide saavutamiseks 
tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse 
korra ja tingimuste selgus, lihtsus ja 
kasutajasõbralikkus ning kõnealuse 
vahendi olemust arvestav 
proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi 
ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida.

(6) Nende eesmärkide saavutamiseks 
tuleks tagada Euroopa kodanikualgatuse 
korra ja tingimuste toimivus, läbipaistvus, 
selgus, lihtsus ja kasutajasõbralikkus, 
sealhulgas puuetega inimeste jaoks, ning 
kõnealuse vahendi olemust arvestav 
proportsionaalsus. Seejuures tuleks õigusi 
ja kohustusi täpselt tasakaalus hoida ning 
tagada, et komisjon võtab edukate 
algatuste suhtes asjakohased 
järelmeetmed.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Algatuse esindavuse ja kodanikele (10) Algatuse esindavuse ja kodanikele 
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algatuse toetamisel samalaadsete 
tingimuste tagamiseks on asjakohane 
kehtestada nendest liikmesriikidest pärit 
allakirjutanute nõutav minimaalne arv. 
Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute 
nõutav minimaalne arv peaks olema 
kahanevalt proportsionaalne ja selle 
arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist 
valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv 
korrutada kordajaga 750.

algatuse toetamisel samalaadsete 
tingimuste tagamiseks on asjakohane 
kehtestada nendest liikmesriikidest pärit 
allakirjutanute nõutav minimaalne arv. 
Igast liikmesriigist pärit allakirjutanute 
nõutav minimaalne arv peaks olema 
kahanevalt proportsionaalne ja selle 
arvutamiseks tuleks igast liikmesriigist 
valitud Euroopa Parlamendi liikmete arv 
korrutada Euroopa Parlamendi liikmete 
koguarvuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Olenemata sellest, millise 
liikmesriigi kodanik või resident ta on, 
peaks igal liidu kodanikul olema õigus 
algatust samadel tingimustel paberkandjal 
või veebipõhiselt toetada.

(11) Euroopa kodanikualgatuse 
kaasavamaks ja nähtavamaks muutmiseks 
peaks Euroopa kodanikualgatuse 
propageerimiseks ja levitamiseks ning 
allkirjade kogumiseks saama kasutada 
piirkondlikke või vähemuskeeli.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et muuta Euroopa 
kodanikualgatus juurdepääsetavamaks 
ning kodanikke ja korraldajaid toetada, 
peaks komisjon pakkuma korraldajatele 
teavet ja abi ning tegema kättesaadavaks 
veebipõhise koostööplatvormi, mille 
kaudu võimaldada sihtotstarbelist 
arutelufoorumit ning pakkuda Euroopa 
kodanikualgatuse kohta teavet ja nõu. 
Kodanikele läheduse tagamiseks peaks 
liikmesriigid looma oma territooriumil ühe 
või mitu kontaktpunkti, kus kodanikud 
saaksid Euroopa kodanikualgatuse kohta 
teavet ja abi.

(13) Selleks et muuta Euroopa 
kodanikualgatus juurdepääsetavamaks, 
peaks komisjon korraldajatele andma 
selget, täpset ja ammendavat teavet ning 
õiguslikku ja praktilist toetust ning 
panema sel otstarbel toimima veebipõhise 
koostööplatvormi. See platvorm peaks 
tagama sihtotstarbelise arutelufoorumi 
ning pakkuma Euroopa kodanikualgatuse 
kohta teavet ja nõu. Platvormi peaksid 
komisjoni halduskontrolli all haldama ja 
ajakohastama sõltumatud 
organisatsioonid ja väliseksperdid, kellel 
on tõendatud kogemused Euroopa 
kodanikualgatuste korraldamises ja kellel 
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peaks olema õigus arutelufoorumis 
osaleda. Kodanikuläheduse tagamiseks 
peaksid liikmesriigid looma oma 
territooriumil ühe või mitu kontaktpunkti, 
mis oleksid juurdepääsetavad puuetega 
inimestele ja annaksid kodanikele 
Euroopa kodanikualgatuse kohta teavet 
ning õiguslikku ja praktilist abi, 
suurendades sellega liikmesriigi tasandil 
teadlikkust käimasolevate algatuste kohta 
ja soodustades selleteemalist arutelu. Kui 
Euroopa kodanikualgatuse laadsed 
vahendid on riigi tasandil olemas, peaksid 
sellised kontaktpunktid olema tihedalt 
seotud teenuste või platvormidega, mis 
toetavad nende riiklike vahendite 
kasutamist. Need kontaktpunktid peaksid 
toimima ühtse kontaktpunktina, mille 
otstarve on aidata korraldajatel pakkuda 
ammendavat teavet ning konkreetset 
tehnilist ja õiguslikku nõustamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et teha Euroopa 
kodanikualgatus juurdepääsetavamaks ning 
arvestades, et Euroopa kodanikualgatuse 
korra ja tingimuste suhtes tuleks tagada 
selgus, lihtsus, kasutajasõbralikkus ja 
proportsionaalsus, on juhtudel, kui 
käesoleva määruse kohase registreerimise 
nõuetele vastab üksnes üks või mõni 
algatuse osa, asjakohane registreerida 
algatus osaliselt. Algatused tuleks 
registreerida osaliselt, kui oluline osa 
algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää 
ilmselgelt välja komisjoni volituste 
ulatusest, mille kohaselt komisjon on 
pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku 
aluslepingute rakendamiseks, ning kõik 
muud registreerimisnõuded on täidetud. 
Osalise registreerimise ulatuse suhtes 
tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning 
võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada 

(16) Selleks et teha Euroopa 
kodanikualgatus toimivaks ja 
juurdepääsetavamaks ning arvestades, et 
Euroopa kodanikualgatuse korra ja 
tingimuste suhtes tuleks tagada selgus, 
lihtsus, kasutajasõbralikkus ja 
proportsionaalsus, on juhtudel, kui 
käesoleva määruse kohase registreerimise 
nõuetele vastab üksnes üks või mõni 
algatuse osa, asjakohane registreerida 
algatus osaliselt. Algatused tuleks 
registreerida osaliselt, kui oluline osa 
algatusest, sh selle põhieesmärgid, ei jää 
ilmselgelt välja komisjoni volituste 
ulatusest, mille kohaselt komisjon on 
pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku 
aluslepingute rakendamiseks, ning kõik 
muud registreerimisnõuded on täidetud. 
Osalise registreerimise ulatuse suhtes 
tuleks tagada selgus ja läbipaistvus ning 
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registreerimise ulatusest ja asjaolust, et 
toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse 
registreeritud ulatuse suhtes.

võimalikke allakirjutajaid tuleks teavitada 
registreerimise ulatusest ja asjaolust, et 
toetusavaldusi kogutakse üksnes algatuse 
registreeritud ulatuse suhtes. Konkreetse 
algatuse osalise registreerimise valiku 
rakendamine ei piira komisjoni kohustust 
oma sellekohast otsust täielikult 
põhjendada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Algatustes osalemise ja tõstatatud 
probleemide üle avalike arutelude 
soodustamiseks peaks korraldajate rühmal 
juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, 
mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja 
mis vastab muudele käesoleva määruse 
kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada 
seda algatust liidu tasandi avalikul 
kuulamisel. Avaliku kuulamise peaks 
komisjon korraldama koos Euroopa 
Parlamendiga kolme kuu jooksul alates 
algatuse esitamisest ning seejuures tuleks 
tagada, et tasakaalustatult oleks esindatud 
nii avalikud ja erahuvid kui ka 
asjakohasel tasemel esindatud komisjon. 
Liidu teistel institutsioonidel ja 
nõuandvatel organitel, samuti huvitatud 
sidusrühmadel peaks samuti olema 
võimalik kuulamisel osaleda.

(23) Algatustes osalemise ja tõstatatud 
probleemide üle avalike arutelude 
soodustamiseks peaks korraldajate rühmal 
juhul, kui komisjonile on esitatud algatus, 
mida toetab nõutav arv allakirjutanuid ja 
mis vastab muudele käesoleva määruse 
kohastele nõuetele, olema õigus tutvustada 
seda algatust liidu tasandi avalikul 
kuulamisel. Euroopa Parlament peaks 
sellise avaliku kuulamise korraldama 
kolme kuu jooksul alates algatuse 
esitamisest komisjonile. Euroopa 
Parlament peaks tagama, et asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas 
kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja 
ekspertide huvid oleksid tasakaalustatult 
esindatud, samuti peaks ta tagama 
nõukogu ja komisjoni asjakohase 
tasemega esindatuse. Liidu teistel 
institutsioonidel ja nõuandvatel organitel 
ning eelkõige Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel ja Regioonide Komiteel, 
samuti huvitatud sidusrühmadel peaks 
olema võimalik kuulamisel osaleda. .
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Selleks et hinnata konkreetsele 
algatusele poliitilise toetuse andmist, 
peaks Euroopa Parlamendil kui liidu 
kodanikke esindaval institutsioonil olema 
õigus korraldada täiskogu istungi ajal 
oma kodukorra kohane arutelu, kus 
käsitletakse komisjoni võetud 
järelmeetmeid seoses komisjoni teatisega 
edukalt esitatud algatuste kohta. Arutelu 
lõpetuseks võiks parlament vastu võtta 
resolutsiooni ettepaneku, milles võiks teha 
ka ettepaneku rakendada Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 225 ettenähtud 
mehhanismi, juhul kui komisjon ei esita 
õigusakti ettepanekut.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et tulemuslikult tagada 
kodanike osalemine ELi demokraatias, 
peaks komisjon kehtiva algatuse läbi 
vaatama ja sellele vastama. Komisjon 
peaks seega viie kuu jooksul alates algatuse 
saamisest esitama oma õiguslikud ja 
poliitilised järeldused ning nimetama 
algatuse suhtes kavatsetava meetme. 
Komisjon peaks kavatsetavat meedet või 
meetme võtmata jätmist selgelt, 
arusaadavalt ja üksikasjalikult põhjendama.

(24) Selleks et tulemuslikult tagada 
kodanike osalemine ELi demokraatias, 
peaks komisjon kehtiva algatuse, mis on 
saanud nõutava arvu ehk vähemalt miljon 
toetusavaldust, läbi vaatama ja sellele 
vastama. Komisjon peaks seega kuue kuu 
jooksul alates algatuse saamisest esitama 
oma õiguslikud ja poliitilised järeldused 
ning nimetama algatuse suhtes kavatsetava 
meetme. Komisjon peaks kavatsetavat 
meedet – eelkõige seda, kas ta esitab 
õigusakti ettepaneku, samuti ka meetme 
võtmata jätmise põhjuseid, arusaadavalt ja 
üksikasjalikult põhjendama. Kehtiv algatus 
ei tohiks piirata komisjoni algatusõigust.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Algatustele antav tugi ja nende 
rahastamine peaks olema läbipaistev. 
Seetõttu peaksid korraldajate rühmad 
registreerimise kuupäeva ja algatuse 
komisjonile esitamise kuupäeva vahele 
jääval ajavahemikul esitama toe ja 
rahastamise kohta ajakohastatud teavet. 
Üksustel, eelkõige organisatsioonidel, kes 
aluslepingute kohaselt aitavad kaasa 
euroopaliku poliitilise teadvuse 
kujundamisele ja väljendavad liidu 
kodanike tahet, peaks olema võimalik 
algatusi edendada, neid toetada ja 
rahastada, kui nad teevad seda käesolevas 
määruses sätestatud korras ja tingimustel 
ning täiesti läbipaistvalt.

(25) Algatustele antav tugi ja nende 
rahastamine peaks olema läbipaistev ja 
vastutustundlik. Seetõttu peaksid 
korraldajate rühmad registreerimise 
kuupäeva ja algatuse komisjonile esitamise 
kuupäeva vahele jääval ajavahemikul 
esitama toe ja rahastamise kohta 
ajakohastatud ja üksikasjalikku teavet. 
Korraldajate rühmad peaksid andma 
regulaarselt aru kõigist oma 
rahastamisallikatest ning komisjon peaks 
tegema need allikad registris selgelt 
nähtavaks. Üksustel, eelkõige 
organisatsioonidel, kes aluslepingute 
kohaselt aitavad kaasa euroopaliku 
poliitilise teadvuse kujundamisele ja 
väljendavad liidu kodanike tahet, peaks 
olema võimalik algatusi edendada, neid 
toetada ja rahastada, kui nad teevad seda 
käesolevas määruses sätestatud korras ja 
tingimustel ning täiesti läbipaistvalt. 
Selleks et suurendada Euroopa 
kodanikualgatuse tegevuse rahastamise 
läbipaistvust ja nähtavust kodanike 
kaasamise vahendina, peaks käesoleval 
määrusel olema oma finantsprogramm. 
Selle finantsprogrammiga peaks toetama 
neid üksusi ja organisatsioone, kes 
edendavad kodanike kaasatust ja osalust 
liidu demokraatlikus elus ja eelkõige 
tõstavad üldsuse teadlikkust Euroopa 
kodanikualgatusest, ning see peaks olema 
vahend, mis soodustab liidu tasandil 
osalusdemokraatiat ja aitab rahastada 
Euroopa kodanikualgatustele tasuta 
antavat tehnilist või õiguslikku abi.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, eelkõige selle artiklis 8 
sätestatud põhimõtetest.

(32) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtetest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja 
tingimused, millele peab vastama algatus, 
millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes liidu kodanike arvates on vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa 
kodanikualgatus“ või „algatus“).

Käesoleva määrusega sätestatakse kord ja 
tingimused, millele peab vastama algatus, 
millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes liidu kodanike arvates on vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
liidu õigusakt (edaspidi „Euroopa 
kodanikualgatus“ või „algatus“).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kodanikel, kes elavad muus kui oma 
kodakondsusele vastavas liikmesriigis, on 
õigus toetada algatust kas oma 
elukohariigis või liikmesriigis, mille 
kodakondsus neil on.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon võtavad vastu 
kõik vajalikud normid, et aidata puuetega 
inimestel kodanikualgatuste toetamise 
õigust paremini kasutada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b)  vähemalt ühes neljandikus 
liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv 
algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa 
kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, 
mis vastab igast liikmesriigist valitud 
Euroopa Parlamendi liikmete arvule 
korrutatuna kordajaga 750.

b)  vähemalt ühes neljandikus 
liikmesriikidest küündis allakirjutanute arv 
algatuse registreerimise ajal kehtinud I lisa 
kohase minimaalse allakirjutanute arvuni, 
mis vastab igast liikmesriigist valitud 
Euroopa Parlamendi liikmete arvule 
korrutatuna Euroopa Parlamendi liikmete 
koguarvuga.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse 
allakirjutanut tema kodakondsusjärgses 
riigis.

2. Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse 
allakirjutanut tema kodakondsusjärgses 
liikmesriigis, sõltumata kohast, kus ta 
toetusavaldusele alla kirjutas.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab taotluse korral 
kodanikele ja korraldajate rühmadele 
Euroopa kodanikualgatusega seotud teavet 
ja abi.

1. Komisjon annab taotluse korral 
kodanikele ja korraldajate rühmadele 
hõlpsasti kättesaadavat, selget, täpset ja 
põhjalikku teavet Euroopa 
kodanikualgatuse kohta ning sellega 
seotud asjakohast ekspert- ja õigusabi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb kättesaadavaks 
veebipõhise koostööplatvormi, mille 
kaudu antakse kodanike ja korraldajate 
rühmade käsutusse arutelufoorum ning 
pakutakse Euroopa kodanikualgatuse 
kohta teavet ja nõu.

2. Komisjon teeb kättesaadavaks 
veebipõhise koostööplatvormi, et toetada 
teabe ja heade tavade vahetust 
sidusrühmade, sealhulgas korraldajate 
rühmade, sõltumatute ekspertide, 
vabaühenduste ning muude liidu 
institutsioonide ja organite vahel.
Selle platvormiga antakse kodanike ja 
korraldajate rühmade käsutusse 
arutelufoorum, samuti pakutakse teavet 
ning praktilist ja õigusnõustamist 
Euroopa kodanikualgatuse kohta.
Veebipõhine koostööplatvorm on 
kasutajasõbralik ja juurdepääsetav 
puuetega inimestele.
Platvormi haldavad ja ajakohastavad 
komisjoni halduskontrolli all sõltumatud 
organisatsioonid ja väliseksperdid, kellel 
on tõendatud kogemused Euroopa 
kodanikualgatuste korraldamises ja kes 
võivad ka arutelufoorumis osaleda.
Pärast käesoleva määruse avaldamist 
avaldab komisjon kasutusjuhendi, et 
aidata Euroopa kodanikualgatusest 
paremini aru saada.
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Veebipõhise koostööplatvormi käitamise ja 
hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest.

Veebipõhise koostööplatvormi käitamise ja 
hoolduse kulud kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teeb kättesaadavaks 
veebipõhise registri (edaspidi „register“), 
mis võimaldab korraldajate rühmadel kogu 
menetluse vältel oma algatust hallata. 
Registri alla kuulub avalik veebisait, kust 
leiab üldteavet Euroopa kodanikualgatuse 
kohta, samuti teavet konkreetsete algatuste 
ja nende staatuse kohta.

3. Komisjon teeb üldsusele 
kättesaadavaks veebipõhise registri 
(edaspidi „register“), mis võimaldab 
korraldajate rühmadel kogu menetluse 
vältel oma algatust hallata. Registri alla 
kuulub avalik veebisait, kust leiab selget, 
täpset ja ammendavat üldteavet Euroopa 
kodanikualgatuse kohta, samuti teavet 
konkreetsete algatuste ja nende staatuse 
kohta, kaasa arvatud korraldajate 
rühmade edastatud teave kogutud 
toetusavalduste arvu ja teatatud 
rahastamise kohta. Komisjon ajakohastab 
seda registrit korrapäraselt ning 
registreerib korraldajate esitatud teabe 
selgelt nähtaval ja kergesti kättesaadaval 
viisil.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast seda, kui komisjon on algatuse 
artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib 
komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu 
ametlikesse keeltesse, et algatus registris 
avaldada ja seda kooskõlas käesoleva 
määrusega toetusavalduste kogumisel 
kasutada. Samuti võib korraldajate rühm 
registris avaldamiseks esitada lisa tõlked 
kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse ning 
olenevalt olukorrast ka II lisas osutatud ja 
kooskõlas artikli 6 lõikega 2 esitatud 

4. Pärast seda, kui komisjon on algatuse 
artikli 6 kohaselt registreerinud, tõlgib 
komisjon algatuse sisu kõikidesse liidu 
ametlikesse keeltesse, et algatus registris 
avaldada ja seda kooskõlas käesoleva 
määrusega toetusavalduste kogumisel 
kasutada. Samuti võib korraldajate rühm 
paluda komisjonil esitada ja registris 
avaldada lisa tõlked kõikidesse liidu 
ametlikesse keeltesse ning vajaduse korral 
ka II lisas osutatud ja kooskõlas artikli 6 
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õigusakti eelnõu tõlked kõikidesse liidu 
ametlikesse keeltesse.

lõikega 2 esitatud õigusakti eelnõu tõlked 
kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, kui 
need jäävad II lisas sätestatud piiridesse. 
Kõiki neid piire ületavate tõlgete eest 
vastutavad korraldajate rühmad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga liikmesriik loob ühe või mitu 
kontaktpunkti, et pakkuda korraldajate 
rühmadele Euroopa kodanikualgatuse 
loomisel teavet ja abi.

6. Iga liikmesriik loob Euroopa 
kodanikualgatuse tarbeks ühe või mitu 
digitaalset ja füüsilist kontaktpunkti, et 
pakkuda korraldajate rühmadele Euroopa 
kodanikualgatuse loomisel praktilist ja 
õiguslikku teavet, nõu ja abi. Kõik 
liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kontaktpunktid teevad tihedat koostööd 
komisjoni asjaomaste talituste ja 
esindustega liikmesriikides. Nõustamine 
hõlmab teavet juriidilise isiku asutamise 
kohta kooskõlas liikmesriigi õigusega, 
nagu on osutatud artikli 5 lõikes 7, ning 
abi peab olema puuetega inimestele 
kättesaadavas vormis ja tasuta.
Liikmesriigid innustavad riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi 
tõstma inimeste teadlikkust Euroopa 
kodanikualgatusest ja levitama 
sellekohast teavet.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Algatuse ettevalmistamise ja 
haldamisega tegeleb vähemalt seitsmest 
füüsilisest isikust koosnev rühm (edaspidi 
„korraldajate rühm“). Euroopa Parlamendi 
liikmeid sellele minimaalsele arvule 
vastavuse kontrollimisel arvesse ei võeta.

1. Algatuse ettevalmistamise ja 
haldamisega tegeleb füüsilistest isikutest 
koosnev rühm (edaspidi „korraldajate 
rühm“), mille liikmete arv vastab vähemalt 
ühele neljandikule liikmesriikidest. 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
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parlamentide liikmeid sellele minimaalsele 
arvule vastavuse kontrollimisel arvesse ei 
võeta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kavandatud kodanikualgatuse 
registreerimisele eelneva korraldusliku 
etapi jooksul võivad korraldajad taotleda 
toetust Euroopa kodanikualgatuse 
kontaktpunktidest, Europe Directist või 
komisjoni Euroopa kodanikualgatuse 
talitustest, kes pakuvad tasuta täielikku 
abi ja juhiseid ning tegutsevad võimaluse 
korral ühtse kontaktpunktina, et suunata 
korraldajad asjakohaste teabeallikate ja 
teenistuste juurde, kes suudavad pakkuda 
konkreetset tehnilist tuge ja õigusabi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldajate rühma liikmed on 
vähemalt seitsmes eri liikmesriigis elavad 
liidu kodanikud, kes on Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

2. Korraldajate rühma liikmed on 
vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest 
elavad liidu kodanikud, kes on Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) algatus ei ole ilmselgelt vastuolus 
ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa 

e) algatus ei ole ilmselgelt vastuolus 
ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa 
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Liidu lepingu artiklis 2. Liidu lepingu artiklis 2, ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul võib korraldajate rühm 
algatust komisjoni hinnangu arvesse 
võtmiseks muuta, et tagada algatuse 
vastavus lõike 3 punktis c sätestatud 
nõudele, või esialgse algatusega jätkata või 
see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab 
komisjoni oma valikust ühe kuu jooksul 
alates komisjoni põhjendustega hinnangu 
saamisest ja olenevalt olukorrast edastab 
algatuse esialgse versiooni asendamiseks II 
lisas osutatud teabe muudatused.

Sellisel juhul võib korraldajate rühm 
algatust komisjoni hinnangu arvesse 
võtmiseks muuta, et tagada algatuse 
vastavus lõike 3 punktis c sätestatud 
nõudele, või esialgse algatusega jätkata või 
see tagasi võtta. Korraldajate rühm teavitab 
komisjoni oma valikust kahe kuu jooksul 
alates komisjoni põhjendustega hinnangu 
saamisest ja olenevalt olukorrast edastab 
algatuse esialgse versiooni asendamiseks II 
lisas osutatud teabe muudatused.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) registreerib algatuse osaliselt, kui 
oluline osa algatusest, sh selle 
põhieesmärgid, ei jää ilmselgelt välja 
komisjoni volituste ulatusest, mille 
kohaselt komisjon on pädev esitama liidu 
õigusakti ettepaneku aluslepingute 
rakendamiseks;

b) registreerib algatuse osaliselt, kui osa 
algatusest ei jää ilmselgelt välja komisjoni 
volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon 
on pädev esitama liidu õigusakti 
ettepaneku aluslepingute rakendamiseks;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui komisjon keeldub kavandatud 
kodanikualgatust registreerimast või 

7. Kui komisjon keeldub kavandatud 
kodanikualgatust registreerimast või 
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registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult 
osaliselt, peab ta korraldajate rühma 
teavitama selle otsuse põhjustest ja kõigist 
neile kättesaadavatest võimalikest 
kohtulikest ja kohtuvälistest 
õiguskaitsevahenditest.

registreerib selle lõike 4 kohaselt ainult 
osaliselt, peab ta korraldajate rühma 
teavitama üksikasjalikult selle otsuse 
põhjustest, võimaldades korraldajate 
rühmal üksikasjalikult hinnata komisjoni 
keeldumise põhjusi, sealhulgas seoses 
soovitatud õigusliku aluse või õiguslike 
alustega. Selle hindamise puhul tuleks 
arvesse võtta käesoleva määruse II lisa 
punktis 8 osutatud lisas sisalduvat teavet, 
kui see on kättesaadav. Kõik otsused 
algatuse registreerimisest keeldumise või 
osalise registreerimise kohta avaldatakse 
Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Käesoleva artikli kohaldamisel tuleb 
pöörata erilist tähelepanu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 296 lõikele 2 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 
41.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 
kohaldamist, kogutakse kõik 
toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 
kuud alates korraldajate rühma valitud 
kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). 
Kõnealune kuupäev peab saabuma 
hiljemalt kolm kuud pärast algatuse artikli 
6 kohast registreerimist.

Ilma et see piiraks artikli 11 lõike 6 
kohaldamist, kogutakse kõik 
toetusavaldused perioodil, mis ei ületa 12 
kuud alates korraldajate rühma valitud 
kuupäevast (edaspidi „kogumisperiood“). 
Kõnealune kuupäev peab saabuma 
hiljemalt kuus kuud pärast algatuse artikli 
6 kohast registreerimist.



PE635.375/ 17

ET

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui korraldajate rühm soovib 
toetusavalduste kogumise lõpetada enne, 
kui kogumisperioodi algusest on 
möödunud 12 kuud, teatab ta komisjonile 
kogumisperioodi soovitud lõppkuupäeva.

Kui korraldajate rühm soovib 
toetusavalduste kogumise lõpetada 
kogumisperioodi jooksul, enne kui selle 
algusest on möödunud 12 kuud, teatab ta 
komisjonile oma kavatsusest vähemalt 10 
päeva enne kogumisperioodi soovitud 
lõppkuupäeva.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusavalduste veebipõhise kogumise 
eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 
2020 veebipõhise toetusavalduste 
kogumise kesksüsteemi ja käitab seda 
kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. 
aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46.

Toetusavalduste veebipõhise kogumise 
eesmärgil loob komisjon 1. jaanuariks 
2020 veebipõhise toetusavalduste 
kogumise kesksüsteemi ja käitab seda 
kooskõlas komisjoni 10. jaanuari 2017. 
aasta otsusega (EL, Euratom) 2017/46. 
Selle süsteemi kasutamine on kõigile 
korraldajatele vabatahtlik ja tasuta.

Muudatusettepanek36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Muid sertifitseeritud veebipõhiseid 
toetusavalduste kogumise süsteeme 
kasutavatel korraldajate rühmadel on 
siiski võimalus tasuta kasutada komisjoni 
hallatavaid servereid.
Toetusavalduste veebipõhise kogumise 
korral säilitatakse veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
kaudu saadud andmeid Euroopa Liidu 
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territooriumil.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab kehtiva algatuse, 
mille juurde kuuluvad toetusavaldused on 
kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 
8–12, avaldab komisjon viivitamata 
registris vastavasisulise teate ning edastab 
algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

1. Kui komisjon saab kehtiva algatuse, 
mille juurde kuuluvad toetusavaldused on 
kogutud ja tõendatud kooskõlas artiklitega 
8–12, avaldab komisjon viivitamata 
registris vastavasisulise teate ning edastab 
algatuse Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning liikmesriikide 
parlamentidele.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta 
taotluse esitamisest antakse korraldajate 
rühmale võimalus tutvustada algatust 
avalikul kuulamisel.

Kolme kuu jooksul alates algatuse kohta 
taotluse esitamisest antakse korraldajate 
rühmale võimalus tutvustada algatust 
avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis, 
eesmärgiga tekitada kavandatava algatuse 
teemal kogu liitu hõlmav avalik arutelu. 
Arutelusse kaasatakse erinevaid huvisid 
esindavad sidusrühmad.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avalik kuulamine toimub Euroopa 
Parlamendis ning selle korraldavad 
komisjon ja Euroopa Parlament ühiselt. 
Liidu teiste institutsioonide ja nõuandvate 

Euroopa Parlament korraldab avaliku 
kuulamise oma ruumides. Nõukogu, 
komisjoni, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 
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organite esindajatele, samuti huvitatud 
sidusrühmadele antakse samuti võimalus 
kuulamisel osaleda.

ning liidu teiste institutsioonide ja 
nõuandvate organite esindajatele, samuti 
kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja 
teiste huvitatud sidusrühmade 
esindajatele, kaasa arvatud riikide 
parlamendid, antakse samuti võimalus 
kuulamisel osaleda. Avalik kuulamine 
kantakse üle veebis ja tehakse hiljem 
Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil 
avalikult kättesaadavaks. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuulamine toimub avalikes huvides. 
Kuulamise ainus eesmärk on anda 
ammendavat teavet algatuse sisu ja 
eesmärkide kohta.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuulamise peamine otstarve on anda 
korraldajate rühmale võimalus oma 
algatust tutvustada, esitades üksikasjaliku 
ülevaate selle eesmärkidest ja soovitatud 
konkreetsetest seadusandlikest 
vahenditest.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament 
tagavad, et kõik asjakohased avalikud ja 

Et soodustada kavandatava algatuse 
teemal kaasavat avalikku arutelu, tagab 
Euroopa Parlament, et kõik asjaomased 
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erahuvid oleksid tasakaalustatult esindatud. sidusrühmad, sealhulgas avalikud ja 
erahuvid, samuti liidu institutsioonid ja 
nõuandvad organid oleksid 
tasakaalustatult esindatud.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon on kuulamisel asjakohasel 
tasemel esindatud.

3. Komisjon ja nõukogu on kuulamisel 
asjakohasel tasemel esindatud. Tagatakse 
vähemalt ühe volinike kolleegiumi liikme 
osalemine kuulamisel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe kuu jooksul alates algatuse 
esitamisest võtab komisjon korraldajate 
rühma asjakohasel tasemel vastu, et 
kuulata ära algatuses püstitatud 
probleemide üksikasjalik selgitus.

1. Ühe kuu jooksul alates kehtiva 
algatuse esitamisest, mille juurde 
kuuluvad toetusavaldused on kogutud ja 
tõendatud kooskõlas artiklitega 8–12, 
võtab komisjon korraldajate rühma 
asjakohasel tasemel vastu, et kuulata ära 
algatuse eesmärgi üksikasjalik selgitus.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 
kohasest algatuse avaldamisest ja pärast 
artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku 
kuulamist koostab komisjon teatise 
kodanikualgatuse kohta tehtud õiguslikest 
ja poliitilistest järeldustest, nimetades 
vajaduse korral kavandatava meetme ja 
esitades selle võtmise või võtmata jätmise 

Kuue kuu jooksul alates artikli 14 lõike 1 
kohasest algatuse avaldamisest ja pärast 
artikli 14 lõikes 2 osutatud avalikku 
kuulamist koostab komisjon üksikasjaliku 
teatise kodanikualgatuse kohta tehtud 
õiguslikest ja poliitilistest järeldustest, 
nimetades vajaduse korral kavandatava 
meetme ja esitades meetmete võtmise või 
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põhjendused. võtmata jätmise ammendavad ja selged 
põhjendused kooskõlas hea haldustavaga. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja korraldajate rühm 
võivad kooskõlas artikli 17 lõigetega 2 ja 3 
teavitada allakirjutanuid algatuse 
tulemustest.

3. Komisjon ja korraldajate rühm 
teavitavad kooskõlas artikli 17 lõigetega 2 
ja 3 allakirjutanuid algatuse tulemustest, 
kui selliseid andmeid koguti.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Võttes nõuetekohaselt arvesse 
käesoleva määruse artikli 15 lõiget 2 ja 
kui teatises on tehtud vastav ettepanek, 
esitab komisjon juhul, kui 
kodanikualgatus on edukas, 12 kuu 
jooksul pärast algatuse avaldamist 
algatuse tulemusena Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku. Käesoleva artikli 
kohaldamisel tuleb pöörata erilist 
tähelepanu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 296 lõikele 2 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklile 41. 
Komisjon hoiab korraldajate rühma 
kursis algatusega seoses võetud 
meetmetega ning algatuse edasise 
arenguga pärast Euroopa 
kodanikualgatust käsitleva ametliku 
teatise avaldamist.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15a
Euroopa Parlamendi järelmeetmed 

edukatele kodanikualgatustele
Pärast artikli 15 lõikes 2 osutatud 12 kuu 
möödumist hindab Euroopa Parlament 
komisjoni võetud meetmeid 
järelmeetmena Euroopa kodanikualgatust 
käsitlevale teatisele. Euroopa Parlament 
võib kooskõlas kodukorraga korraldada 
selles küsimuses täiskogu arutelu.
Sellised arutelud võivad lõppeda 
resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmisega. 
Kui komisjon ei esita õigusakti 
ettepanekut, võib Euroopa Parlament 
otsustada kasutada talle ELi toimimise 
lepingu artikliga 225 antud õigust.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajate rühm esitab registris 
avaldamiseks ja olenevalt olukorrast 
avaldab oma kampaania veebisaidil teabe 
algatuse kõigi toetus- ja rahastamisallikate 
kohta, mille puhul ületati aastas ühe 
rahastaja kohta 500 euro suurune summa.

Korraldajate rühm esitab registris 
avaldamiseks ja olenevalt olukorrast 
avaldab oma kampaania veebisaidil selge, 
täpse ja ammendava teabe algatuse kõigi 
toetus- ja rahastamisallikate kohta, mille 
puhul ületati aastas ühe rahastaja kohta 500 
euro suurune summa. Sponsorid ja nende 
antud summad peavad olema selgelt 
tuvastatavad.
Korraldajate rühm teatab ka neid 
vabatahtlikkuse alusel abistavate 
organisatsioonide nimed, kui selline abi ei 
ole majanduslikult mõõdetav.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus teostada 
toetus- ja rahastamisallikate kohta 
esitatud teabe pistelisi kontrolle, et 
hinnata teabe kvaliteeti ja paluda 
korraldajate rühmadelt lisaselgitusi. 
Selliste kontrollide eesmärk on tagada 
korraldajate rühmadele antud 
rahastamise ja muu toetuse läbipaistvus 
ning need viiakse läbi tõhusalt, 
erapooletult ja proportsionaalselt. 
Toetus- ja rahastamisallikad tähendavad 
mis tahes rahaliste vahendite või krediidi 
pakkumist, mis tahes mitterahalist toetust, 
mis tahes kaupade, teenuste (sh laenud ja 
töötajate andmine) või tööde pakkumist 
alla turuväärtuse, ja/või mis tahes muud 
tehingut, mis annab majandusliku eelise, 
välja arvatud eraisikute toetus 
vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab kvaliteedikontrollide, 
hoiatusteadete ja kaebuste esitamise 
süsteemide abil rahastus- ja 
sponsorlusteabe täieliku läbipaistvuse, 
mis aitab kindlustada, et Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajate esitatud 
rahastus- ja sponsorlusteave on 
korrektne.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kodanikualgatuste korraldamise 
toetamiseks eraldatakse liidu eelarvest 
iga-aastane assigneering.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon parandab teabevahetuse ja 
teavituskampaaniate kaudu üldsuse 
teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse 
olemasolust, soodustades seeläbi kodanike 
aktiivset osalemist liidu poliitilises elus.

1. Komisjon, Euroopa Parlament, 
nõukogu ja liikmesriigid parandavad 
teabevahetuse ning teavitus- ja 
reklaamikampaaniate kaudu üldsuse 
teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse 
olemasolust, eesmärkidest ja toimimisest. 
Selleks kasutab komisjon muu hulgas 
digitaalseid platvorme, sotsiaalmeediat ja 
veebipõhiseid tehnoloogiaid, et jõuda 
kodanikeni.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse 
ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate 
rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks 
allakirjutanu nõusolek, kogumiseks 
talletada allakirjutanu e-posti aadressi.

Asjaomast algatust käsitleva teabevahetuse 
ja teavitamise eesmärgil võib korraldajate 
rühm või komisjon juhul, kui tal on selleks 
allakirjutanu sõnaselge nõusolek, 
kogumiseks talletada allakirjutanu e-posti 
aadressi.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon levitab aktiivselt teavet 
Euroopa kodanikualgatuse ja selle 
kasutamise kohta ka seoses teiste 
meetmetega, mille eesmärk on edendada 
kodanike osalemist liidu tegevuses, samuti 
liidu kodakondsuse ja kodanike õiguste 
edendamisel ning programmi „Kodanike 
Euroopa“ tegevustest teavitamisel.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kui kodanikualgatuse korraldajate 
rühm või asjakohasel juhul nende loodud 
juriidiline isik ning liikmesriigi pädevad 
asutused kooskõlas käesoleva määrusega 
isikuandmeid töötlevad, järgivad nad 
määrust (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Korraldajad või asjakohasel juhul 
nende loodud juriidiline isik tagavad, et 
kodanikualgatuse jaoks kogutud 
isikuandmeid ei kasutata muul kui 
konkreetse kodanikualgatuse toetamise 
eesmärgil.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab Euroopa 
kodanikualgatuse toimimise teatavate 
ajavahemike tagant läbi ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande hiljemalt viis aastat pärast selle 
jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant. 
Aruanded avalikustatakse.

Komisjon vaatab Euroopa 
kodanikualgatuse toimimise teatavate 
ajavahemike tagant läbi ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 
aruande hiljemalt kolm aastat pärast selle 
jõustumist ja seejärel iga kolme aasta 
tagant. Aruanded avalikustatakse.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni meetmete võtmisele üles 
kutsuva algatuse sisu (kuni 1 000 
kirjamärki).

2. Komisjoni meetmete võtmisele üles 
kutsuva algatuse sisu (kuni 1 200 
kirjamärki, tühikuid arvestamata); 
(kohandatud keskmine keele kohta);

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 8 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lisa teksti maht on alla 5 000 
tähemärgi (kohandatud keskmine keele 
kohta), võib korraldajate rühm paluda, et 
komisjon tõlgiks selle kõikidesse Euroopa 
Liidu ametlikesse keeltesse.


